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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 الوقذهح

الؾمل هلل الني له مقبليل الَمبواد و األهض، والصالح و الَالم على أشوف الموٍلين نجينب وؽجيجنب دمحم صلى هللا عليه و ٍلم  

 المجعوس هؽمخ للعبلمين، و على أىواعه و أصؾبثه ومن ٍلك ٍجيلهم إلى يوم اللين،.

 أمب ثعل:

 الزبليخ: غبقورزعمن المقبلخ على الن

 الوقذهح -

 الوؤلفترجوح  -

 هفِْم الوقاتلح لغح ّاصطالحا -

 أسالٍة الوقاتلح الْاردج فً الكتاب -

 الخاتوح -

 الوصادر ّالوراجع -

 ترجوح الوؤلف السٍذ أحوذ الِاشوً:

 اسوَ:

Abstract 
This article titled "The Corresponding Performance Methods" The Book of Mukhtar Al-Hadith as a Model. It is 

about unveiling and highlighting the interview methods for this book. With the tracing of the concept of the 

interview, and the scholars’ disagreement regarding its acceptance that revolved around it in relation to the hadith, 

then revealing the beauty of this art, and its rhetorical connotations. Of course, the science of Al-Badi’ is a branch 

of the sciences of rhetoric concerned with improving the verbal and moral aspects of speech. The first to set the 

rules for this science was the Abbasid Caliph, the writer Al-Mu’taz Allah, in his book titled Al-Badi’, and then was 

followed by Qudamah bin Jaafar, who spoke about other improvements in his book Critique of Poetry. Then the 

compositions in this science continued, and writers competed in inventing the innovative improvements, increasing 

their sections, and organizing them into poems until the number of the late ones reached one hundred and sixty 

types. We will present some of the interview methods used in the book with their analysis and explanation, and 

standing behind the rhetorical connotations in them; to elicit hidden meanings, or the second meanings that lie 

behind the style in the book, as well as to highlight the ideas that surround the rhetorical discourse with regard to it. 
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 من أهل القبهوح.مصوي ، أكيت معلم، قوشي ؽمل ثن إثواهيم ثن مصطفى الهبشمي الهو أ

 

 هْلذٍ:

م.٥١٨١ه/٥٩٢١ولل في القبهوح ٍنخ 
1

 

 تعلٍوَ: 

رلقى رعليمه في األىهو على كجبه شيوؿ األىهو في عصوه من أمضبل الشيـ مؾمل عجله والشيـ ٍليم الجشوي والشيـ 

 ؽَونخ النواوي والشيـ ؽميح.

 أعوالَ:

إال أنه افزبه ٍلك الزعليم الملني ، ثبلوغم من أنه رلقى رعليمه في األىهو وكبنذ صلزه عميقخ وأكيلح ثينأٍبرنره وملهٍيه

مليوا لك مثعل لضالس ملاهً أهليخ، واؽلح للنكوه واصنبن لإلنبس. وصبه وأصجؼ مليواً ، فلهً العوثيخ في العليل من ملاهً القبهوح

كمب عيّن ، للعليل من الملاهً كملهٍخ الغمعيخ اإلٍالميخ وملهٍخ...لملاهً الغمعيخ اإلٍالميخ، وملهٍخ فؤاك األول، ومواقجب 

 ب اإلنغيليخ.مواقجبً لملاهً فيكزوهي

 كتثَ ّهؤلفاتَ:

وله مؤلفبد قيمخ منهب
2
: 

o "مغموع مقبالد.، "أٍلوة الؾكيم 

o "وقل ؽبى هنا الكزبة على إعغبة أكثبء عصوه وأٍبرنره النين كهً عليهم، "عواهو الجالغخ في المعبني والجيبن والجليع ،

يشهل ، "وعلره كزبثًب عظيمًب وأٍلوثًب ؽكيمًبفأصنى على هنا الكزبة ٍعل ىغلول ثبشب ومؾمل عجله الني قبل عنه الكزبة: 

 لؾعوح مؤلِّفه الفبظل ثمالك النوق الَليم والعقل الؾكيم ."

o "وهو أؽل الكزت الزعلميَّخ الزي ، ورنبول فيه الهبشمي علمَيِ العووض والقبفيخ، "مييان النهت في صنبعخ شعو العوة

 عبءد مبكَّره ٍهلخ مجَطخ لطلجخ العلم في هنا المغبل.

o .عواهو اإلعواة 

o "والزوكيي في األكة العوثي عبء فيمب يُقبهة ألف ، وهو كزبةٌ ظقمٌ غييو الفبئلح، "عواهو األكة في أكثيبد لغخ العوة

 صفؾخ.

o "ويميِّيه ، مع رطجيقبد وشواهل شعويخ مزعلِّكح، ورنبول فيه الهبشمي علوم النؾو والصوف، " القواعل األٍبٍيخ للغخ العوثيخ

لنمومعي في ميل كلِّ ثبةٍ من األثواة.أقَبم اإلعواة ا
3

 

o ."مييان النهت" 

o  والؾكم المؾمليخ،" الني ثين أيلينب."مقزبه األؽبكيش النجويخ 

 ّفاتَ:

م.٥٢٩١روفي في القبهوح ٍنخ 
4
 

 .هعٌى الوقاتلح الوعجوً

 قبثََل )فعل(: (1)

 للزعلي. –قبثََل يقبثل، مقبثلخ، فهو مقبثِل، والمفعول مقبثَل 

 ثبلشئ: عبهظه.قبثَلَهُ الشئ  -

 قبثَل ثين نّصين: قبهن. -

 قبثَلَهُ ثبلؾقبئِِق: واعهه ثَهب. -

 قبثل المَئول: ؽبكصه في أمو. -

يِّئخَ ثبلؾَنخ: عبىي ثهب. - ََّ  قبثل ال

 ُمقَبثَل )اٍم(: مفعول من قَبثََل. (2)

 هعل مقبثل: هعٌل كويم النََِّت من قِجَل أثويِه.

مصله قبثََل. –مقبثلخ  (3)
5

 

                                                             
، الطجعخ األولى، اليهواء لألعالم العوثي للنشو والزوىيع ملينخ هختار األحادٌث الٌثٌْح ّالحكن الوحوذٌحأؽمل الهبشمي )الَيل(،  1

 م.2004هـ/1425المنوهح، عبم 
 .143م، ص: 1993ه/1414، الغيء األول، الطجعخ األولى،  مؤٍَخ الوٍبلخ، عبم هعجن الوؤلفٍيعمو هظب كؾبلخ،  2
 .10:11م، 2018ينبيو  http://aram.wikipedia.org/wiki ،21أؽمل الهبشمي/ 3
 .10:11م، 2018ينبيو  http://aram.wikipedia.org/wiki ،21أؽمل الهبشمي/ 4
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المفبعلخ. ويقبل قبثله أي: واعهه، وقبثل نعله: أي ععل لهب قجبلين. وقبثل الكزبة ثغيوه: إما قجعه عليه. وشبح  والمقبثلخ على وىن:

مقبثلخ: قطعذ من أمنهب قطعخ غيو ثبئنخ، وروكذ معلقخً من مقلَّم، فئن قطعذ من مؤفوهب فهي ملاثوح، وفي الؾليش: "نهى أن 

 يعّؾى ثمقبثلخ أو ملاثوح".

علم النغوم: أن ينظو الجوط إلى الجوط الَبثع منه، وهو نظو معبكاح وكنلك مب في الجوط الكواكت في النظو. والمقبثلخ في
6
 

َمَك مقبثَِل اللَّْؾِم" ثلال عنه ويقبل: ٍلمهم ثعبعخ ثبلمقبثلخ": ثبلجلل. –مقبثلخ   ََّ  قجل، اٍم فبعل من: قبثََل. ويقبل "أفن ال

أي لقبًء وعًهب لوعٍه. وقبثله: لقيه مواعهخ. ومقبثلخ النصوص: معبهظزهب.ويقبل: أعوى مقبثلخ مع الوئيٌ": 
7
 

ورعوف المقبثلخ لغخ ثبلمعبهظخ. رقول: قبثل الشئ ثبلشئ إما عبهظه، ومقبثلخ الكزبة ثبلكزبة معبهظزه. ومنه مب قيل عن الوىيو 

 عنيل: "إما كزجذ فقبثل وإال فبهم في المياثل".

چائ  ائ       ەئ        ەئ  چ  خ، ومنه قوله رعبلى:ورعني المقبثلخ: المواعه 
8
. 

 :الوقاتلح فً اصطالح

فهي: أن يؤرى ثمعنيين مزوافقين أو أكضو، صم يؤرى ثمب يقبثل ملك على الزوريت. 
9
ہ  ہ  ہ  ه  ه  ه  ه    ے   چ  كقوله رعبلى: 

چے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۈ  ۈ  ۆ   ۆ  ٴۇ  ۋ    ٴۇ  
10
چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ڇ    چ  وكقوله رعبلى: 

11
 . 

 لقل افزلف الجالغيون في المقبثلخ، فغعلهب ثععهم فنًّب مَزقالً، وععلهب ثععهم من الطجبق )ألنهب عنل هؤالء غجبق مزعلك(. 

يقول عنهب القطيت القيويني: "وكفل في المطبثقخ مب يقزص ثبٍم المقبثلخ، وهو: أن يؤرى ثمعنيين مزوافقين أو معبن  

صم ثمب يقبثلهمب أو يقبثلهب على الزوريت..." وقل رزوّكت المقبثلخ من غجبق وملؾق ثه. مزوافقخ،
12
 

وقبل آفو: من الطجبق يعوف ثبلمقبثلخ، وهي أن يؤرى في الكالم ثمعنيين مزوافقين أو أكضو، يؤرى ثمب يقبثل ملك على  

چ بق أنهب عمع ثين معنيين مزقبثلين في الغملخ. مضل قوله رعبلى: الزوريت، والمواك ثبلزوافق فالف الزقبثل ووعه كفول المقبثلخ في الطج

چڇ  ڑ  ڑ  ڇ        
13
 

 وكقول األٍزبم عجل هللا ثن فوكي: 

 كم ٍنخ  أؽييزهب    وظاللخ  *  أفملرهب   عموا مكى  ثزأعظ

 فبثيط وعه اللين ثعل مؾبقه  *  وأٍوك وعه الكفو ثعل رجلظ

 والكفو في مل   ونهظ منهظ واللين في عي ونهــظ   منهظ  * 

 والَنخ الغواء صجـــؼ  ينغلي  *  والجلعخ  الَوكاء   ليل يلط

انظو كيف رغبوهد األموه ثأظلاكهب، وهي الَنخ ثبلعاللخ، واألؽيبء ثبإلفمبك، والجيبض ثبلَواك، واللين ثبلكفو، والعي  

ثين المزؾبهثين كلمب رنعقل ثينهمب المنبفَخ والمجبهىح، فيزجين ثبلنل، والصجؼ ثبلليل، ومن الموكوى أن رجوى قوح النصو والغلجخ 

الععف من القوح.
14
 

 فً كتاب هختار األحادٌث الٌثٌْح الْاردج الوقاتلح أسالٍة

 وقاتلح تٍي اثٌٍي تاثٌٍي:ال

چ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ڇ چ وهي أن يؤري ثمعنيين مزوافقين صم يؤري ثمب يقبثلهمب على الزوريت. كقوله رعبلى:  
15
  

 . ومضبلهفقل وهكد المقبثلخ ثين اصنين ثبصنين في كزبة مقزبه األؽبكيش النجويخ في صالس وفمَين ؽليضب.  

   (41)  أؽت هللا رعبلى عجلًا، ٍمؾب إما ثبع، وٍمؾب إما اشزوى، وٍمؾب إما قعى، وٍمؾب إما اقزعى.  )هواه الجيهقي

 أثي هويوح(.

                                                                                                                                                                                                             
م، 15/05/2018ومعغم معبني الغبمع، ومعغمعوثي عوثي،    /http://www.almaany.com/ar/dic+/arالمقبثلخ/   5

 ص.04:06
 ص04:06م، www.almougem.com/mougem/search  ،15/05/2018مقبثلخ   6
  الموعع الَبثق.  7
 .44ٍوهح الصبفبد، اآليخ:   8
 ، المكزجخ العصويخ، ثيوود.جْاُر الثالغح فً الوعاًً ّالثٍاى ّالثذٌعالَيل أؽمل الهبشمي،   9

 10-5ٍوهح الليل، اآليخ:   10
 .157ٍوهح األعواف، اآليخ:   11
، الطجعخ الضبلضخ، الثالغح علن الثٍاى علن الثذٌعجلوي، كشين )األٍزبم اللكزوه(، وعجله دمحم الؾكيمي )اللكزوه(، ثبثكو ال  12

 م.2013ؽقوق الطجع والنشو مؾفوظخ ، ٍوكانن عبم 
 .82ٍوهح الزوثخ، اآليخ:   13
 للى األٍزبم عجل هللا ثن فوكي. أسالٍة الثالغحعجل الجبقي شعيت أغبك )أ.ك.(   14
 157ٍوهح األعواف، اآليخ:   15
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 في موظعين: ثين ثبع واشزوى، وثين قعى واقزعى. وهكد المقبثلخ في هنا الؾليش الشويف

 (47 أكّمب افزوض هللا عليك ركن من أعجل النبً، واعزنت مب ؽوم هللا عليك ركن أوهع النبً، واهظى ثهب قَم هللا  )

لك ركن من أغنى النبً. )هواه اثن على عن اثن مَعوك(.
16 
م. وهكد المقبثلخ في هنا الؾليش الشويف في موظعين: ثين أكَّ   واعزنت، وثين مبافزوض ومب ؽوَّ

 (56 ( إما أهاك هللا ثعجل فيًوا ععل غنبه في نفَه ورقبه في قلجه، وإما أهاك هللا ثعجل شًوا ععل فقوه ثين عينيه. )هواه

الؾبكم عن أثي هويوح(.
17 

 وهكد المقبثلخ في هنا الؾليش الشويف في موظعين: ثين فيًوا وشًوا، وثين غنبه وفقوه.

 اك هللا ثعجله القيو عّغل له العقوثخ في اللنيب، وإما أهاك هللا ثعجله الشو أمَك عنه ثننجه، ؽزى يوافى ثه يوم القيبمخ. إما أه

)هواه الطجواني عن عمبه ثن يبٍو(.
18 

ََك.  وهكد المقبثلخ في هنا الؾليش الشويف في موظعين: ثين القيو والشو، وثين َعغَل وأْم

 (61إما أهاكد أن رفعل أ ).)مًوا فزلَثّو عبقجزه، فئن كبن فيوا فبمعى، وإن كبن شًوا فبنزه. )هواه اثن المجبهك
19 

 وقاتلح تٍي ثالثح تثالثح:ال

 وهي أن يؤرى ثضالس كلمبد صم يؤرى ثمب يقبثل ملك على الزوريت. 

 كقول الشبعو: 

 مب أؽَن اللين واللنيب إما اعزمعب  *  واقجؼ الكفو واإلفالً ثبلوعل

 يقبثل أقجؼ، واللين يقبثل الكفو، واللنيب رقبثل اإلفالً. فئن أؽَن

 .ومن نمومعهب مب يليفقل وهكد المقبثلخ ثين صالصخ ثضالصخ في كزبة مقزبه األؽبكيش النجويخ في صالصخ عشو ؽليضب.  

 (14أربني أد من عنل هثي عي وعل فقبل: من صلى عليك من أمزك صالح كزت هللا له ثهب عشو ؽَنبد، وم  ) ؾب عنه

عشو ٍيئبد، وهفع له عشو كهعبد، وهك عليه مضلهب. )هواه أؽمل عن أثي غلؾخ(.
20
 

 وهكد المقبثلخ في هنا الؾليش الشويف في صالصخ مواظع: ثين كزت ومؾب، وثين ؽَنبد وٍيئبد، وثين هفع وهك.

 (35أؽت الصالح إلى هللا رعبلى صالح كاوك، وأؽت الصيبم إلى هللا رعبلى صيبم كاوك  ) وكبن ينبم نصف الليل، ويقوم ،

صلضه، وينبم ٍلٍه،  ويصوم يومب، ويفطو يومب. )هواه مَلم(.
21

 

 وهكد المقبثلخ في هنا الؾليش الشويف في صالصخ مواظع: ثين ينبم ويقوم، وثين يصوم ويفطو، وثين الليل ويوم.

 (45أؽجت ؽجيجك هو نبمب، عَى أن يكون ثغيعك يومب مب، وأثغط ثغيعك هونًب )  .مب، عَى أن يكون ؽجيجك يوًمبمب

)هواه الزومني(.
22

 

وهكد المقبثلخ في هنا الؾليش الشويف في صالصخ مواظع: ثين أؽجت وأثغط، وثين ؽجيجك وثغيعك، وثين هونًب مب 

 ويوًمب مب.

 

 وقاتلح تٍي أرتعح تأرتعح:ال

 وى في العغي.وهي أن ركون المقبثلخ ثين صمبنيخ كلمبد اهثعخ في صله الكالم وأهثعخ أف 

چٴۇ  ۋ  ،ۈ  ۆ  ،ڭ  ڭ  ڭ  ڭ ، ے  ۓ   ،ه  ه  ،ہ  ہ  ہ  هچ كقوله رعبلى: 
23
 

 فئن أعطى يقبثل ثقل، وارقى يقبثل واٍزغنى، وصلق يقبثل وكنة، ويَوى يقبثل عَوى. 

 .ومضبله مبيليفقل وهكد المقبثلخ ثين أهثعخ ثأهثعخ في كزبة مقزبه األؽبكيش النجويخ في رَعخ ؽليضب،  

 - (2 ائذ المعووف، واعزنت المنكو، وانظو مب يعغت أمنك أن يقول لك القوم إما قمذ من عنلهم فأره، وانظو النين )

ركوه أن يقول لك القوم إما قمذ من عنلهم فبعزنجه. )هواه الغمبعخ(.
24
 

                                                             
أؽمل الهبشمي )الَيل(، مقزبه األؽبكيش النجويخ والؾكم المؾمليخ، الطجعخ األولى، اليهواء       لألعالم العوثي للنشو والزوىيع   16

 .7م، ص: 2004هـ/1425ملينخ المنوهح، عبم 
 8الَيل أؽمل الهبشمي، الموعع الَبثق، ص:   17
 9الموعع الَبثق، ص:   18
 .9الموعع الَبثق، ص:   19
هـ 1425الَيل أؽمل الهبشمي، مقزبه األؽبكيش النجويخ والؾكم المؾمليخ، الطجعخ األولى، اليهواء اإلٍالميخ العوثيخ،  عبم   20

 .4م، ص: 2004/ 
 .6الموعع الَبثق، ص:   21
 .7الموعع الَبثق، ص:   22
 10-5ٍوهح الليل، اآليخ:    23



Global J Res Edu Lte. 2022; 2(1), 19-25 

           @ 2022 | PUBLISHED BY GJR PUBLICATION, INDIA                       
 

23 

و، وثين يعغت وهكد المقبثلخ في هنا الؾليش الشويف في أهثعخ مواظع: ثين ائذ واعزنت، وثين المعووف والمنك

 وركوه، وثين فأره وفبعزنجه.

  (25 ،الزؾلس ثنعمخ هللا شكو، وروكهب كفو، ومن ال يشكو القليل ال يشكو الكضيو، ومن ال يشكو النبً ال يشكو هللا )

والغمبعخ هؽمخ والفوقخ عناة. )هواه الجيهقي(.
25

 

الكضيو، وثين النبً وهللا، وثين الغمبعخ وهكد المقبثلخ في هنا الؾليش الشويف في أهثعخ مواظع: ثين القليل و

 والفوقخ، وثين هؽمخ وعناثخ.

  (53 إما أؽَن الوعل الصالح فأرم هكوعهب وٍغوكهب قبلذ الصالح: ؽفظك هللا كمب ؽفظزني، فزوفع، وإما أٍبء )

الصالح فلم يزم هكوعهب وٍغوكهب قبلذ الصالح، ظيعك هللا كمبظيعزني، فزلف كمب يلف الضوة القلق فيعوة ثهب 

وعهه. )هواه الطيبلَي، عن عجبكح ثن الصبمذ(.
26

 

في هنا الؾليش الشويف في أهثعخ مواظع: ثين أؽَن وأٍبء، وثين فأرم وفلم يزم، وثين ؽفظك  وهكد المقبثلخ

 وظيعك، وثين ؽفظزني وظيعزني.

  (94 إما هأى أؽلكم الوؤيب يؾجهب فئنمب هي من هللا، فليؾمل هللا عليهب، وليؾلس ثهب، وإما هأى غيو ملك ممب يكوهه )

فئنمب هي من الشيطبن: فليَزعن ثبهلل، وال ينكوهب ألؽل فئنهب ال رعوه. )هواه الجقبهي عن أثي ٍعيل(.
27

 

يكوههب ويؾجهب، وثين هللا والشيطبن، وثين يؾمل هللا وهكد المقبثلخ في الؾليش الشويف في أهثعخ مواظع، ثين 

 ويَزعن ثبهلل، وثين يؾلس وال ينكو.

 (466 ،رعوف إلى هللا في الوفبء يعوف في الشلح، واعلم أن مب أفطأك لم يكن ليصيجك، ومب أصبثك لم يكن ليقطئك  )

وأن النصو مع الصجو، وأن الفوط مع الكوة. )مزفق عليه(.
28

 

في هنا الؾليش الشويف في أهثعخ مواظع: ثين الّوفبء والشلح، وثين أفطأك وأصبثك، وثين ليصيجك وهكد المقبثلخ 

 وليقطئك، وثين العَو ثبليَو.

 (897 كن في اللنيب كأنك غويت، أو عبثو ٍجيل، وكبن اثن عمو يقول: إما أمَيذ فال رنزظو الصجبػ، وإما أصجؾذ )

من ؽيبرك لمورك. )هواه اثن عمو(.فال رنزظو المَبء، وفن من صؾزك لموظك، و
29

 

وهكد المقبثلخ في هنا الؾليش الشويف في أهثعخ مواظع، ثين أمَيذ وأصجؾذ، وثين الصجبػ والمَبء، وثين 

 صؾزك وموظك، وثين ؽيبرك ومورك. 

 (1335الوؽلح فيو من عليٌ الَوء، والغليٌ الصبلؼ فيو من الوؽلح، وإمالء القيو فيو من الَكود، والَكو ) د

فيو من إمالء الشو. )هواه الجيهقي عن أثي مه(.
30

 

وهكد المقبثلخ في هنا الؾليش الشويف في أهثعخ مواظع، ثين الوؽلح والغليٌ، وثين الَوء والصبلؼ، وثين إمالء 

 والَكود، وثين القيو والشو.

 (1392يَلم الصغيو على الكجيو، والمبه على القبعل، والقليل على الكضيو والواكت عل ).)ى المبشي. )مزفق عليه
31

 

وهكد المقبثلخ في هنا الؾليش الشويف في أهثعخ مواظع: ثين الصغيو والكجيو، وثين المبه القبعل، وثين القليل 

 والكضيو، وثين الواكت والمبشي.

 (1479وهوى الجقبهي عن اثن عمو هظي هللا عنهمب قبل: أفن هٍول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ثمنكجى، فقبل: كن )  في اللنيب كأنك

غويت أو عبثو ٍجيل، وكبن اثن عمو يقول: إما أمَيذ فال رنزظو الصجبػ، وإما أصجؾذ فال رنزظو المَبء، وفن من 

صؾزك لموظك، ومن ؽيبرك لمورك.
32

 

وهكد المقبثلخ في هنا الؾليش الشويف في اهثعخ مواظع: ثين أمَيذ وأصجؾذ، وثين الصجبػ والمَبء، وثين 

 ثين ؽيبرك ومورك.صؾزك وموظك، و

 وقاتلح تٍي خوسح تخوسح:ال

                                                                                                                                                                                                             
هـ 1425مقزبه األؽبكيش النجويخ والؾكم المؾمليخ، الطجعخ األولى، اليهواء اإلٍالميخ العوثيخ، عبم الَيل أؽمل الهبشمي،   24

 3م، ص: 2004/
 .5الَيل أؽمل الهبشمي، الموعع الَبثق، ص:   25
 .8الَيل أؽمل الهبشمي، ص:   26
 .12الَيل أؽمل الهبشمي، ص:   27
 .60الَيل أؽمل الهبشمي، الموعع الَبثق، ص:   28
 .113الموعع الَبثق، ص:   29
 .156الموعع الَبثق، ص:   30
 .160الموعع الَبثق، ص:   31
 .177الموعع الَبثق، ص:   32
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 وهي أن ركون المقبثلخ ثين عشو كلمبد، فمَخ في الصله وفمَخ أفوى في العغي. 

 وقيل في قول أثي الطيت مقبثلخ فمَخ ثقمَخ:

 أىوههم وٍواك الليل يــــشــــفع لي  *  وأنضني وثيبض الصجؼ يغوي يجي

)ثي(. على أن المقبثلخ القبمَخ ثين )لي( و
33
 

فقل وهكد المقبثلخ ثين فمَخ ثقمَخ في كزبة مقزبه األؽبكيش النجويخ في ؽليضين، وٍأرؾلس عنهمب ثبلزفصيل إن شبء هللا  

 رعبلى.

 (201 ،اغزنم فمَب قجل فمٌ: ؽيبرك قجل مورك، وصؾزك قجل ٍقمك، وفواغك قجل شغلك، وشجبثك قجل هومك  )

عجبً(.وغنبك قجل فقوك. )هواه الجيهقي عن اثن 
34
 

وهكد المقبثلخ في هنا الؾليش الشويف في فمَخ مواظع: ثين ؽيبرك ومورك، وثين صؾزك وٍقمك، وثين فواغك 

 وشغلك، وثين شجبثك وهومك، وثين غنبك وفقوك.

 (609 اللنيب عوض ؽبظو، يأكل منهب الجو والفبعو، واآلفوح وعل صبكق يؾكم فيهب ملك عبكل، يؾق الؾق، ويجطل )

ونوا أثنبء اآلفوح وال ركونوا أثنبء اللنيب فئن كل أم يزجعهب وللهب. )هواه مَلم(.الجبغلخ، فك
35

 

وهكد المقبثلخ في هنا الؾليش الشويف في فمَخ مواظع، ثين الجو والفبعو، وثين اللنيب واآلفوح، وثين يؾق ويجطل، 

 وثين الؾق والجبغل، وثين أثنبء اآلفوح وأثنبء اللنيب.

 تستح:وقاتلح تٍي ستح ال

 وهي أن يؤرى ثَزخ كلمبد في صله الكالم صم يؤري ثمب يقبثل ملك على الزوريت. 

 كقول عنزوح ثن شلاك:

ًِ عجل ربط عي يــــــــــيينه  *  وفي ِهْعِل ُؽو قـــــــْيلُ مُّلِ يشينه على َهأْ
36
 

هأً وهعل، وثين عجل وؽو، وثين ربط  فقل وهكد المقبثلخ في هنا الجيذ الواؽل ثين ٍزخ ثَخ وهي ثين : على وفي، وثين 

 وقيل، وثين عي ومل، وثين ييينه ويشينه.

 .مب يأريوهكد المقبثلخ ثين ٍزخ ثَزخ في كنلك 

 (779 عليكم ثبلصلق، فئن الصلق يهلي إلى الجو، وإن الجو يهلي إلى الغنخ، ومب ييال الوعل ثصلق ويزؾوى الصلق  )

نة فئن الكنة يهلي إلى الفغوه،  وإن الفغوه يهلي إلى النبه، ومب ييال الوعل ؽزى يكزت عنل هللا صليقب، وإيبكم والك

يكنة ويزؾوى الكنة ؽزى يكزت عنل هللا كناثب. )هواه الجقبهي(.
37
 

وهك المقبثلخ في هنا الؾليش المجبهك في ٍزخ مواظع، ثين عليكم وإيبكم، وثين الصلق والكنة، وثين الجو والفغوه، 

 ثين صليقب وكناثب.وثين يصلق ويكنة، و

 ويمكن إظبفخ ؽليش واؽل في هنا المجؾش وكأنه مقبثلخ ثين ٍجعخ ثَجعخ وهو كمب يأري.

 (252 أمب ثعل فئن اللنيب فعوح ؽلوح، وإن هللا مَزقلفكم فيهب، فنبظو كيف رعملون، فبرقوا اللنيب وارقوا النَبء، فئن أول  )

آكم فلقوا على غجقبد شزى، فمنهم من يولل مؤمنب، ويؾيب مؤمنب، ويمود فزنخ ثني إٍوائيل كبنذ في النَبء. أال إن ثني 

مؤمنب، ومنهم من يولل كبفًوا، ويؾيب كبفوا، ويمود كبفًوا، ومنهم من يولل مؤمنب، ويؾيب مؤمنب، ويمود كبفًوا، ومنهم من 

أال روون إلى ؽموح عينيه وانزفبؿ أو  يولل كبفًوا، ويؾيب كبفًوا، ويمود مؤمنب. أال إن الغعت عموح روقل في عوف اثن آكم.

كاعه؟ فئما وعل أؽلكم شيئب من ملك فبألهض األهض، أال إن فيو الوعبل من كبن ثطئ الغعت ٍويع الوظب، وشو 

الوعبل من كبن ٍويع الغعت ثطئ الوظب، فئما كبن الوعل ثطيئ الغعت ثطيئ الفيئ، أو ٍويع الغعت ٍويع الفيئ، 

الزغبه من كبن ؽَن القعبء ؽَن الطلت، وشو الزغبه من كبن ٍيئ القعبء ٍيئ الطلت، فئما كبن فئنهب ثهب، أال إن فيو 

الوعل ؽَن القعبء ٍيئ الطلت أو كبن ٍيئ القعبء ؽَن الطلت، فئنهب ثهب. أال إن لكل غبكه لواء يوم القيبمخ ثقله 

لنبً أن يزكلم ثبلؾق إما علمه. أال إن أفعل الغهبك غلهره، أال وإن أكجو الغله غله أميو عبمخ. أال ال يمنعن هعال مهبثخ ا

كلمخ ؽق عنل ٍلطبن عبئو. أال إن مضل مب ثقي من اللنيب فيمب معى منهب مضل يومكم هنا فيمب معى منه. )هواه الزومني عن 

أثي ٍعيل(.
38
 

                                                             
 أؽمل الهبشمي )الَيل(، عواهو الجالغخ في المعبني والجيبن والجليع، المكزجخ العصويخ ثيوود. 33
 .25الَيل أؽمل الهبشمي، مقزبه األؽبكيش النجويخ، ص:  34
 .7الَبثق، ص: الموعع   35
 .كتاب علْم الثالغحأؽمل مصطفى الموغي،   36
 96الَيل أؽمل الهبشمي، الموعع الَبثق، ص:   37
هـ/ 1425عبم:  ، الطجعخ األولى، الــوهواء اإلٍالميخ العوثيخ،  هختار األحادٌث الٌثٌْح ّالحكن الوحوذٌحالَيل أؽمل الهبشمي،   38

 31م، ص: 2004
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ثين ثطيئ و ٍويع، وهكد المقبثلخ في هنا الؾليش الشويف في ٍجعخ مواظع، ثين يؾيب ويمود، وثين مؤمن وكبفو، و

 وثين فيو و شو، وثين ؽَن و ٍيئ، وثين الطلت والقعبء، وثين ثقى ومعى.

 

 

 الخاتوح

األؽبكيش الزي  المقبلخ ثبٍجقواطمفهوم علم الجليع ونشأره، ورطوق رنبولخ المقبلخ قل  الني ثنعمزه رزم الصبلؾبد؛ الؾمل هلل

صالصخ عشو  علكهبالزي وهكد فيهب المقبثلخ ثين صالصخ ثضالصخ، وصالصخ وفمَين ؽليضب،  علكهبوهكد فيهب المقبثلخ ثين اصنين ثبصنين، 

، فقػ المقبثلخ ثين فمَخ ثقمَخ، ؽليضين فيهب الزي وهكدورَعخ ؽليش،  علكهبالزي وهكد فيهب المقبثلخ ثين أهثعخ ثأهثعخ، و ،ؽليضب

 .فقػ الزي وهكد فيهب المقبثلخ ثين ٍزخ ثَزخ، في ؽليش واؽلو

 المقبثلخ في الكزبة علكهب صالصخ وٍجعين ؽليضب. هباألؽبكيش الزي وهكد في كميخو

 ًتائج الثحث:

  عوكح وقوح.و هونقب،أن المقبثلخ ريكاك ثالغخ 

 .أن المقبثلخ ركون ثين العلين وغيو العلين 

 هكنب أٍبٍيب في المقبثلخ. الكلمبد الزوريت أن 

  وهي أكٌ الطجبق الني يكون ثين كلمخ ثكلمخ. ،أكضوأن المقبثلخ ركون ثين كلمزين وكلمزين أو 

 .أن في مقزبه األؽبكيش النجويخ علك كضيو من األؽبكيش الزي وهكد فيهب المقبثلخ 

 .أن للجالغخ العوثيخ عنبيخ كجيوح ثبألؽبكيش النجويخ 

  وغيوهب ثل رزوٍع إلي الكزت اإلٍالميخ ،فؾَت اللغخأن اللهاٍبد الجالغيخ الرزوقف في الكزت. 

 والؾيبح االعزمبعيخ اللينو اللغخ اللهاٍبد الجالغيخ من أهم اللهاٍبد في فهم. 
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